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ជំពកូទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូពៅ 

មាគ្ា១.- 

ច្បាប់ននេះ មាននោលបំណងគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ សគ្មាប់ជាចំ្បណូលថវិកាជាតិ គ្បកបនោយ

គ្បសិទ្ធភាព ស័កដិសិទ្ធិភាព តមាា ភាព រណននយយភាព នងិសងគតភិាព នោយកំណតគ់្កបខ័ណឌ ច្បាប់ សាា ប័នជានោល 

យនតការ វិធាន នងិនីតិវិធនីនការគ្រប់គ្រងការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្ សំនៅចូ្បលរួមចំ្បមណក

បនគ្មើឧតតមគ្បនោជនន៍នការអេិវឌ្ឍនសដ្ឋកិច្បចនងិសងគមននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្កកមពុជា។  

មាគ្ា២.- 
ច្បាប់ននេះ ជាច្បាប់នោល មានវិសាលភាពអនុវតតចំ្បន េះចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្ មដ្លអនុវតត

នោយគ្កសួង សាា ប័ន អងគភាពសាធារណៈគ្បហាក់គ្បមែល រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ គ្ររេះសាា នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

សែគ្ោសសាធារណៈ គ្កុមែ នុច្បគ្មុេះមដ្លរដ្ឋមានភារកមមសាធារណៈជាចំ្បននួភារតិច្ប អងគភាពសវយ័ភាពែិរញ្ញវតាុ

ដ្នទ្នទ្ៀត នងិភារីឯកជន ក់ពន័ធ មដ្លសា ិតនគ្កាមអធិបនតយយភាព នងិ/ឬយតុ្តត ធិការននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្កកមពុជា។  

មាគ្ា៣.- 

បនច្បចកសពទសំខាន់ មៗដ្លនគ្បើកាងុច្បាប់ននេះ មាននយិមនយ័កណំត់កាងុសទ្ទទ នុគ្កម មដ្លជាឧបសមព័នធននច្បាប់ននេះ។ 

ជំពកូទី២ 

អំពីច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធ 

មនែកទី១ 

គ្បពេទច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធ 

មាគ្ា៤.- 

ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវបានមបងមច្បក ដ្ូច្បខាងនគ្កាម៖  
១-ចំ្បណូលពកីារចាត់មច្បងគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ  

២-ចំ្បណូលពសីែគ្ោសសាធារណៈ  ភារកមមសាធារណៈ នងិអងគភាពសវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត 

៣-ចំ្បណូលពីនសវាសាធារណៈ 

៤-ចំ្បណូលពកីារពនិយ័នងិការោក់ទ្ណឌ កមម  

៥-ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធដ្នទ្នទ្ៀត។ 

ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លជាគ្បនេទ្ចំ្បណូលថមី នគ្ៅពីគ្បនេទ្ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធខាងនលើ គ្តូវ 

កំំណត់ នោយច្បាប់សត ីពីែិរញ្ញវតាុសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងគ្បចំាឆ្ា ំ។ 
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មនែកទ២ី 

 ច្បំណូលពកីារចាតម់ច្បងគ្ទពយស្មបតតរិដ្ឋ 

មាគ្ា៥.- 

ចំ្បណូលពកីារចាត់មច្បងគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ មានជាអាទ្ិ៍៖  
១-ចំ្បណូលពកីារលក ់ការដូ្រ គ្ទ្ពយសមបតតិឯកជនរបស់រដ្ឋ 

២-ចំ្បណូលពីការជលួគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ  

៣-ចំ្បណូលពីសមបទ្ទននសវាសាធារណៈ 

៤-ចំ្បណូលពធីនធានធមមជាត ិ

៥-ចំ្បណូលនសេងៗនទ្ៀតមដ្លមានមច្បងកាងុលិខិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ។ 

មាគ្ា៦.- 

ចំ្បណូលពកីារលក់ ការដ្រូគ្ទ្ពយសមបតតិឯកជនរបស់រដ្ឋ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការលក់ ការដូ្រគ្ទ្ពយ

សមបតតិឯកជនរបស់រដ្ឋ  ជាច្បលនគ្ទ្ពយ នងិអច្បលនគ្ទ្ពយ។  

ការលក ់ការដ្រូគ្ទ្ពយសមបតតឯិកជនរបស់រដ្ឋ គ្តូវអនុវតតត្តម វិធាននងិនតីិវិធដូី្ច្បមានកំណតក់ាុងច្បាប់នងិលិខិត

បទ្ោឋ នរតយិតុត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៧.- 

ចំ្បណូលពកីារលក់ ការដ្រូគ្ទ្ពយសមបតតិឯកជនរបស់រដ្ឋ ជាច្បលនគ្ទ្ពយ មានជាអាទ្ិ៍៖  
 ការលកឯ់កសារ ឬលត្តប័គ្ត ឬលិខិតនបាេះពុមពនសេងៗ 

 សលបានពីការលក់គ្ទ្ពយសមបតតិកនមទច្បកមទី សតវ ែនៈ 

 ការលកស់លតិសលកសកិមម 

 សលបានពីការជគ្មេះបញ្ជគី្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋជាច្បលនគ្ទ្ពយ  

 ការលក់ច្បលនគ្ទ្ពយ មដ្លជាគ្ទ្ពយសមបតតិឯកជនរបស់រដ្ឋដ្នទ្នទ្ៀត។  

មាគ្ា៨.- 

ចំ្បណូលពកីារលក់ ការដ្រូគ្ទ្ពយសមបតតិឯកជនរបស់រដ្ឋ ជាអច្បលនគ្ទ្ពយ មានជាអាទ្ិ៍៖ 
 ចំ្បណូលពកីារលក់ដី្ ឬគ្បាកល់នមអៀងពកីារនោេះដូ្រដី្ និង/ឬសំណង់អោរ 

 សលបានពីការជគ្មេះបញ្ជសីារនពើេណឌ គ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋជាអច្បលនគ្ទ្ពយដ្នទ្នទ្ៀត។ 

មាគ្ា៩.- 

ចំ្បណូលពកីារជលួគ្ទ្ពយសមបតតរិដ្ឋ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពនីថាជលួ ភារច្បំមណក នងិការមបងមច្បកសល

ចំ្បនណញ ដូ្ច្បមានមច្បងកាុងកិច្បចសនា ឬកិច្បចគ្ពមនគ្ពៀងននការជលួគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋជាច្បលនគ្ទ្ពយ និង/ឬអច្បលនគ្ទ្ពយ 

មដ្លមានជាអាទ្ិ៍៖ 
 ការជលួដី្នងិអោរ 

 ការជលួអោរ ឬសំណង់នែោឋ រច្បនាសមពន័ធនសេងៗ 

 ការជលួសមាា រៈបរិកាា រ មនធាបាយដ្រកជញ្ជូន និងនគ្រឿងច្បគ្ក  

 ការជលួគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ ជាច្បលនគ្ទ្ពយ នងិអច្បលនគ្ទ្ពយ ដ្នទ្នទ្ៀត។ 

ការជួលគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ គ្តូវអនុវតតត្តមវិធាននិងនីតិវិធី ដូ្ច្បមានកំណត់កាុងច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត

 កព់ន័ធជាធរមាន។ 
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មាគ្ា១០.- 

ចំ្បណូលពកីារជលួដី្ និងអោរ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពកីារជលួដី្ទំ្ននររបស់រដ្ឋ ឬការជលួដី្មានអោរ 

មដ្លជាការជលួដី្នងិអោរទ្ទងំមូលរបស់រដ្ឋ។  

មាគ្ា១១.- 

ចំ្បណូលពកីារជលួអោរ ឬសំណង់នែោឋ រច្បនាសមពន័ធនសេងៗ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការជលួមសាកនន

អោរ ឬសំណង់នែោឋ រច្បនាសមព័នធនសេងៗ ជាអាទ្ិ៍ ការជលួការិោល័យ ការជលួអាហារោឋ ន កមនាងសេពវសាយ កមនាង

លក់ដ្ូរ ឬសំណង់នែោឋ រច្បនាសមព័នធនសេងៗ។  

មាគ្ា១២.- 

ចំ្បណូលពកីារជលួសមាា រៈបរិកាា រ មនធាបាយដ្រកជញ្ជូន នងិនគ្រឿងច្បគ្ក ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការ

ជលួសមាា រៈ មនធាបាយដ្រកជញ្ជូន នងិនគ្រឿងច្បគ្ករបស់រដ្ឋ ជាអាទ្ិ៍ បរិកាា របនច្បចកនទ្សនងិឧសាែកមម ោនយនត 

មា៉ា សីុនសទូច្ប គ្ត្តក់ទ័្រ។  

មាគ្ា១៣.- 

ចំ្បណូលពីសមបទ្ទននសវាសាធារណៈ មច្បកនច្បញជាចំ្បណូលពីរនគ្មាងភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋនងិឯកជន និងចំ្បណូល

ពសីមបទ្ទនគ្រប់គ្រងនសវាសាធារណៈ មដ្លមានដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖ 
ក.ច្បណូំលពរីនគ្មាងភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋនងិឯកជន ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីរនគ្មាងវិនិនោរ ដូ្ច្បមាន

កំណត់កាុងលិខិតរតិយុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ក់ព័នធនរងការសាងសង់នែោឋ រច្បនាសមព័នធសាធារណៈ 

នងិ/ឬការសគតស់គង់នសវាសាធារណៈ មានជាអាទ្ិ៍៖ 
 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធនងិនសវាសាធារណៈបនគ្មើដ្ល់វិស័យដ្រកជញ្ជូននងិវិស័យេសតុភារកមម មានជាអាទ្ិ៍សាូវ

ថាល់ សាព ន សាូវមដ្ក អាកាសោនោឋ ន កពំង់មស ចំ្បណតសាធារណៈ នងិមគ្ពកជកី 

 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធនគ្បសណីយន៍ងិទូ្ររមនារមន ៍បនច្បចកវិទ្ាព័តម៌ាន នងិបនច្បចកវិទ្ាឌ្ីជីថល 

 ការសលតិ ការបញ្ចូន នងិការមច្បកចាយថ្នមពលអរគិសនី បំពង់បងហរូនគ្បងនងិឧសម ័ន និងនសវាសាធារណៈ 

នសេងនទ្ៀត កាងុវិស័យមរ៉ែនងិថ្នមពល 

 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធសគតស់គង់ទ្រកសាអ តនងិអនាម័យ គ្បពន័ធល ូគ្បព័នធបងហរូទ្រក គ្បពន័ធបូមសាត រគ្បគ្ពរតតកិមមទ្រក

កខវក់ ការគ្រប់គ្រងសំណល់ នងិនសវាសាធារណៈនសេងនទ្ៀតបនគ្មើឱ្យកិច្បចោំ របរសិាា ន 

 នែោឋ រច្បនាសមព័នធនិងនសវាសាធារណៈ ក់ព័នធនរងវិស័យសុខាេិបាល វិស័យអប់រំ វិស័យការងារនិង 

បណតុ េះបណាត លវិជាជ ជីវៈ វិស័យនទ្សច្បរណ៍ វិស័យវបបធម៌និងសិលបៈ វិស័យកឡីា នងិលំនៅឋានសងគម 

 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធ កព់ន័ធនរងវិស័យឧសាែកមម វិទ្ាសាស្តសត  បនច្បចកវិទ្ា នងិនវានុវតតន ៍ មានជាអាទ្ិ៍

តំបនន់សដ្ឋកិច្បចពិនសស សួនបណតុ ំឧសាែកមមធនុតចូ្បនិងមធយម និងសួនបនច្បចកវិទ្ានងិនវានុវតតន ៍

 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធ កព់ន័ធនរងនសវាមនទីរពិនសាធន ៍ការោំគ្ទ្ការមកនច្បា ការរកាសលតិសល នងិការជំរញុ

 ណិជជកមម 

 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធនងិនសវាសាធារណៈ ក់ពន័ធនរងវិស័យកសិកមមនងិគ្បពន័ធធារាសាស្តសត 

 នែោឋ រច្បនាសមពន័ធនងិនសវាសាធារណៈនសេងនទ្ៀតមដ្លច្បាប់នោយមែកអនញុ្ញញ ត។  

នវៀរមលងមតមានកំណត់នៅកាងុច្បាប់និងលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតតជាធរមាន ចំ្បណូលពរីនគ្មាងភាពជានដ្រូរវាង

រដ្ឋនងិឯកជន មានរូបភាពជាភារច្បំមណករបស់រដ្ឋមដ្លរិតជាភាររយននចំ្បណូលដុ្លត្តមការគ្ពមនគ្ពៀងរវាងភារីរដ្ឋ 

នងិនដ្រឯូកជន។ 
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ការគ្រប់គ្រងរនគ្មាងភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន គ្តូវអនុវតតត្តមវិធាននិងនីតិវិធី ដូ្ច្បមានកំណត់កាុងច្បាប់ 

នងិលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 

ខ.ច្បណូំលពសីមបទ្ទនគ្របគ់្រងនសវាសាធារណៈ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានពីការគ្បរល់សិទ្ធិជូនបុរគលឯកជន 

នដ្ើមបីនធវើអាជីវកមមនលើគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ ឬនសវាសាធារណៈមដ្លពុំមមនជានសវាអធិបនតយយរបស់រដ្ឋ ត្តមរយៈលិខិត 

រតិយុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ កាុងនោលនៅបនគ្មើនសវាសាធារណៈជូនដ្ល់សាធារណជន គ្បកបនោយ

គ្បសិទ្ធភាពនិងស័កតិសិទ្ធិភាព មដ្លមានជាអាទ្ិ៍ សារ កំពង់ច្បមាង ចំ្បណតោនជំនេិះ ចំ្បណតជលោន មជឈមណឌ ល 

មបងមច្បកសលននសាទ្ សតតឃាតោឋ ន អនាម័យសតវ ទី្កមនាងោក់សំរាម នសវាអនាម័យ និងការនរៀបចំ្បសណាត ប់ធាា ប់ 

សាធារណៈ នវៀរមលងមតនសវាសាធារណៈមដ្លមានកំណត់កាងុចំ្បណចុ្ប ក ខាងនលើ។ ចំ្បណូលននេះ គ្តូវបានកំណតក់ាងុ

ទ្គ្មង់ជាការមបងមច្បកសល មដ្លរដ្ឋនរងទ្ទួ្លបានចំ្បណូលអាគ្ស័យនៅត្តមកំនណើនអាជីវកមមរបស់បុរគលឯកជន។  

ការគ្រប់គ្រងសមបទ្ទនគ្រប់គ្រងនសវាសាធារណៈ គ្តូវអនុវតតត្តមវិធាននិងនតីិវិធ ីដូ្ច្បមានកំណតក់ាុងច្បាប់នងិ

លិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។  

មាគ្ា១៤.- 

ចំ្បណូលពីសមបទ្ទនគ្រប់គ្រងនសវាសាធារណៈ គ្តូវបានមបងមច្បកជាគ្បនេទ្ចំ្បណូល ជាអាទ្ិ៍ ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖ 
- ចំ្បណូលពីចំ្បណតោនជំនេិះ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការសតល់សិទ្ធិរបស់រដ្ឋនលើការនធវើអាជីវកមម

ចំ្បណតោនជនំិេះគ្រប់គ្បនេទ្ ដូ្ច្បជា រថយនត ម៉ាូតូ កង ់ជនូដ្ល់បុរគលឯកជន 

- ចំ្បណូលពីចំ្បណតជលោន ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការសតល់សិទ្ធិរបស់រដ្ឋនលើការនធវើអាជីវកមម

ទូ្ក កាណូត កបា៉ាល់ ការនគ្បើគ្បាស់កពំង់មស ច្បំណតនជើងទ្រក ជនូដ្ល់បុរគលឯកជន 

- ចំ្បណូលពីសតតឃាតោឋ ន ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីកមនាងនធវើអាជីវកមមពិឃាដ្សតវនៅត្តមសតត- 

ឃាតោឋ ន 

- ចំ្បណូលពកីារជលួកមនាងលកដូ់្រកាុងសារ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពកីារជលួតូប រាន សតង ់កមនាង 

លក់ដ្ូរកាងុសារដ្នទ្នទ្ៀត 

- ចំ្បណូលពីកំពង់ច្បមាង ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការបនគ្មើនសវាកមមច្បមាងអាកនធវើដំ្នណើរ សតវ ែនៈ 

សមាា រៈ នងិោនយនតគ្រប់គ្បនេទ្ នៅត្តមកំពង់ដ្ ដ្ទ្ទ្រង ដ្បនណាត យមដ្លរដ្ឋបានកំណត ់

- ចំ្បណូលពីមជឈមណឌ លមបងមច្បកសលននសាទ្ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពអីាជីវកមមមដ្លនធវើការគ្បមូល 

សតុ ំនិងមបងមច្បកការនគ្បើគ្បាស់សលននសាទ្ មដ្លរដ្ឋបានកណំត់ 

- ចំ្បណូលពភីាសីុសារ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពកីារគ្បមូលពអីាជីវករលក់ដូ្រកាុងនងិនគ្ៅសារមដ្ល 

រដ្ឋបានកំណត់  

- ចំ្បណូលពីអនាម័យសតវ ជាចំ្បណូលបានពីការគ្តួតពិនិតយសុខភាពសតវនៅសតតឃាតោឋ ន ឬបានមកពី

ការគ្តតួពនិតិយអនាម័យសតវត្តមការដ្រកជញ្ជូន នំានច្បញ នំាចូ្បល 

- ចំ្បណូលពីកមនាងោក់សំរាម ជាចំ្បណូលបានពីការសតលក់មនាងចាក់សំរាម សគ្មាប់រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល 

មដ្លនគ្បើគ្បាស់ទី្ត្តំង 

- ចំ្បណូលពីនសវាអនាម័យ ជាចំ្បណូលបានមកពីកនគ្មនសវាគ្បមូលសំរាមត្តមលំនៅឋាន និងអាជីវកមមោឋ ន 

នសេងៗ 

- ចំ្បណូលពីសមបទ្ទនដ្នទ្នទ្ៀតរបស់រដ្ឋ មដ្ល កព់ន័ធនរងនសវាសាធារណៈ។  
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មាគ្ា១៥.- 

ចំ្បណូលពីធនធានធមមជាតិ  ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពកីារចាត់មច្បងនលើធនធានធមមជាតិ ជាអាទ្ិ៍ សមបទ្ទន

មរ៉ែ ចំ្បណូលពីនគ្បងកាត  សមបទ្ទនដី្នសដ្ឋកិច្បច សល-អនសុលនគ្ពន ើ សលពីននសាទ្ ធនធានកគ្ម នងិធនធានធមមជាតិ

ដ្នទ្នទ្ៀត ត្តមរយៈលិខិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ កាងុទ្គ្មង់ជាកនគ្មសួយសារ ឬការបងន់ថា ាួ ល 

ឬបុពវលាេ  ឬភារច្បំមណករបស់រដ្ឋ ឬការមបងមច្បកសល នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់និងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធ

ជាធរមាន។ 

មាគ្ា១៦.- 

ចំ្បណូលពធីនធានធមមជាត ិគ្តវូបានមបងមច្បកជាគ្បនេទ្ចំ្បណូល ជាអាទ្ិ៍ ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖ 
- សលពនីគ្ពន ើ មានជាអាទ្ិ៍ ចំ្បណូលពីការលក់ន ើ រ សួយសារ និងបុពវលាេ សល-អនសុលនគ្ពន ើ។  

- ចំ្បណូលពីនគ្បងកាត មានជាអាទ្ិ៍ ចំ្បណូលពីការនធវើអាជីវកមមនគ្បងកាតនោយរដ្ឋ នថា ាួ លនសទគ្កឡាបាុក

នគ្បងកាត ចំ្បណូលពីសយួសារនគ្បងកាត ចំ្បណូលពីច្បំមណកសលនគ្បងកាតរបស់រដ្ឋ នងិគ្បាក់រងាវ ន់ចុ្បេះ

ែតានលខានលើកិច្បចគ្ពមនគ្ពៀងនគ្បងកាត។  

- ចំ្បណូលពីសមបទ្ទនមរ៉ែ មានជាអាទ្ិ៍ ចំ្បណូលពីនថា ាួ លនសទគ្កឡាសគ្មាប់ដំ្ណាក់កាលមសវងរុករកមរ៉ែនិង

ដំ្ណាក់កាលនធវើអាជីវកមមធនធានមរ៉ែ ចំ្បណូលទ្ទួ្លបានពសួីយសារសលតិសលមរ៉ែ នងិភារច្បំមណករបស់

រដ្ឋពីការនធវើអាជីវកមមធនធានមរ៉ែ  

- ចំ្បណូលពីសមបទ្ទនដី្នសដ្ឋកិច្បច ជាចំ្បណូលបានមកពីកិច្បចសនានិងកិច្បចគ្ពមនគ្ពៀងសមបទ្ទនដី្នសដ្ឋកិច្បច 

- សលពីននសាទ្ ជាចំ្បណូលបានមកពីការជលួែូតិ៍ននសាទ្  

- ចំ្បណូលពធីនធានកគ្ម មានជាអាទ្ិ៍ ច្បំណូលពីនស្តែវកង់ស៍ វិទ្យុ 

- ចំ្បណូលពធីនធានធមមជាតិដ្នទ្នទ្ៀត។  

មាគ្ា១៧.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលពកីារចាត់មច្បងគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ គ្តូវកំណត់នោយអនុគ្ករតយ។  

មនែកទី៣ 

ច្បំណូលពីស្ហគ្ាស្សាធារណៈ ភារកមមសាធារណៈ និងអងគភាពស្វ័យភាពហិរញ្ញវតថុដ្ទទពទៀត 

មាគ្ា១៨.- 

ចំ្បណូលពីសែគ្ោសសាធារណៈ ភារកមមសាធារណៈ នងិអងគភាពសវយ័ភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត រួមមាន ចំ្បណូល

មដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការបង់៖ 
- ភារលាេ ឬអតិនរកសាច់្បគ្បាក ់

- ភារនលើសននទុ្នទំ្ននរ 

- ការបងស់ាច់្បគ្បាក ់និងសមមូលសាច់្បគ្បាក់នគ្កាយពីសែគ្ោស នងិអងគភាពគ្តូវបានរំលាយ។ 

មាគ្ា១៩.- 

ការបង់ភារលាេ ឬអតិនរកសាច់្បគ្បាក់ នងិភារនលើសននទុ្នទំ្ននរ គ្តូវអនុវតតត្តមមបបបទ្និងនតីិវិធីមដ្លកំណត ់

កាុងច្បាប់នងិលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ក់ពន័ធនរងការគ្រប់គ្រងសែគ្ោសសាធារណៈ ភារកមមសាធារណៈ និងអងគភាព

សវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត។    
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មាគ្ា២០.- 

កាុងករណីច្បាប់ ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ក់ព័នធនរងការបនងកើតសែគ្ោសសាធារណៈ ឬអងគភាពសវ ័យភាព

ែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត ពុបំានមច្បងអពំីការកំណត់មបងមច្បកភារលាេត្តមអគ្ត្តកំណត់រតិជាភាររយននគ្បាក់ចំ្បនណញសុទ្ធ 

ឬអតិនរកនទ្ននាេះ សែគ្ោសសាធារណៈ ឬអងគភាពសវយ័ភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត គ្តូវមានកាតពវកិច្បចបងភ់ារលាេ ឬ

អតិនរកសាច់្បគ្បាក់ ចូ្បលថវិការដ្ឋោ៉ា ងតិច្បចំ្បនួន ១០% (ដ្ប់ភាររយ) ននគ្បាក់ចំ្បនណញសុទ្ធ ឬអតិនរកសាច់្បគ្បាក់ 

បនាទ ប់ពីគ្កុមគ្បរកាេិបាល ឬរណៈគ្រប់គ្រងបានពនិិតយនិងអនុម័តនលើតលុយការនិងរណនលីទ្ធសលននការិយបរិនច្បេទ្។  

មាគ្ា២១.- 

រដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ មានសិទ្ធិសនគ្មច្បកាុងការកំណត់ឱ្យសែគ្ោសសាធារណៈ និងអងគភាព

សវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត នធវើការបង់មួយចំ្បមណក ឬទ្ទងំអស់ នវូភារនលើសននទុ្នទំ្ននរ ចូ្បលថវិកាជាតិ កាងុករណី 

ពនិិតយន ើញថ្ន សែគ្ោសសាធារណៈ ឬអងគភាពសវ ័យភាពែរិញ្ញវតាុណាមដ្ល ពុំមានតគ្មូវការចំាបាច់្បសគ្មាប់វិនិនោរ 

ឬអេិវឌ្ឍសែគ្ោសសាធារណៈ ឬអងគភាពសវយ័ភាពែិរញ្ញវតាុរបស់ខាួន។ 

មាគ្ា២២.- 

នវៀរមលងមតមានបដិ្បបញ្ញតត ិមដ្លមច្បងនោយលខិិតបទ្ោឋ នរតិយតុត កព់ន័ធនរងការរលំាយសែគ្ោសសាធារណៈ 

គ្កុមែ ុនច្បគ្មុេះមដ្លរដ្ឋមានភារកមមសាធារណៈជាចំ្បននួភារតិច្ប ឬអងគភាពសវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត សាច់្បគ្បាក់ 

នងិសមមូលសាច់្បគ្បាក់ ឬសាច់្បគ្បាក់ នងិសមមូលសាច់្បគ្បាក់មដ្លជាចំ្បមណករបស់ភារីរដ្ឋ គ្តូវបមងវរចូ្បលរណនីនទ្ទល 

រតនាោរ។  រឯឯគ្ទ្ពយសកមមមដ្លជាច្បលនគ្ទ្ពយនិងអច្បលនគ្ទ្ពយ គ្តូវបងវលិចូ្បលជាកមមសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវិញ  នគ្កាយពបីាន

នធវើការជគ្មេះបញ្ជតី្តមនតីិវិធជីាធរមាន និងគ្សបត្តមលកានតកិៈរបស់សែគ្ោស ឬរបស់គ្កុមែ នុ ឬការនរៀបចំ្បនងិការ

គ្បពរតតនៅរបស់អងគភាពសវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀតននាេះ។ 

មាគ្ា២៣.- 

សែគ្ោសសាធារណៈ គ្កុមែ ុនច្បគ្មុេះមដ្លរដ្ឋមានភារកមមសាធារណៈជាចំ្បននួភារតិច្ប នងិអងគភាពសវយ័ភាព

ែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត មដ្លយឺតោ៉ា វ ឬខកខានកាុងការបង់ចំ្បណូលចូ្បលថវិការដ្ឋ ដូ្ច្បមានមច្បងកាុងមសាកទី្៣ ននជំពកូទី្២ 

ននច្បាប់ននេះ នរងគ្តូវចាត់ទុ្កជាបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ ដូ្ច្បមានកំណត់កាងុជំពកូទី្៥ ននច្បាប់ននេះ។  

មនែកទី៤  

ច្បំណូលពពីស្វាសាធារណៈ 

មាគ្ា២៤.- 

ចំ្បណូលពីនសវាសាធារណៈ ជាចំ្បណូលមដ្លគ្បមូលបានពកីារបង់កនគ្មននការនគ្បើគ្បាស់នសវាសាធារណៈនោយ 

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលសគ្មាប់នសវាបង់នថារបស់រដ្ឋ។ ការសតល់នសវាសាធារណៈ និងការគ្បមូលចំ្បណូលពីនសវា 

សាធារណៈ គ្តូវបានអនុវតតនោយគ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ កាុងនោលនៅបនគ្មើសលគ្បនោជន៍ទូ្នៅ។  

កនគ្មនសវាសាធារណៈ ជាកមមវតាុមដ្លគ្តូវកំណត់នោយគ្បកាសអនតរគ្កសួងរវាងរដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិង

ែិរញ្ញវតាុ នងិរដ្ឋមស្តនតីគ្កសួង ឬគ្បធានសាា ប័នសាមី។ 

មាគ្ា២៥.- 

នសវាសាធារណៈ មដ្លសដល់នោយគ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ គ្តូវនរៀបចំ្បជាកគ្មងនសវា 

សាធារណៈ និងសេពវសាយជាសាធារណៈនោយមានរាយលមអិតអំពគី្បនេទ្នសវា តនមានសវា ឬតនមាអតិបរមានននសវា 

រយៈនពលអតិបរមា ននការសដល់នសវា នងិសុពលភាពនននសវានៅត្តមគ្បនេទ្នសវាសាធារណៈនីមួយៗ។ 
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មាគ្ា២៦.- 

នសវាសាធារណៈ អាច្បគ្តូវបានសដលន់ោយភារឯីកជន ត្តមរយៈកិច្បចសនាមដ្លនធវើនែើងរវាងភារីឯកជន នងិ

គ្កសួង សាា ប័ន ឬរវាងភារីឯកជន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ នោយមានការឯកភាពពរីដ្ឋមស្តនតគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិង

ែិរញ្ញវតាុ។ 

មាគ្ា២៧.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការគ្រប់គ្រង នងិចាត់មច្បងចំ្បណូលពីនសវាសាធារណៈ គ្តូវកំណត់នោយអនគុ្ករតយ។ 

មនែកទ៥ី 

ច្បំណូលពកីារពិន័យនិងការដាកទ់ណឌ កមម 

មាគ្ា២៨.- 

នវៀរមលងមតការពិន័យនិងការោក់ទ្ណឌ កមម ក់ព័នធនរងចំ្បណូលសារនពើពនធ ចំ្បណូលពីការពិន័យនិងការោក់

ទ្ណឌ កមម រួមមានជាអាទ្ិ៍ ចំ្បណូលពីការផាកពិន័យ ចំ្បណូលពីការសតនាទ នទ្ទសពិន័យជាគ្បាក់ ចំ្បណូលពីការរឹបអូសនិង

សលពីការពិន័យនសេងៗ នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ក់ព័នធជាធរមាន សគ្មាប់ជារុណ

គ្បនោជន៍ដ្ល់ថវិកាជាតិ។  

មាគ្ា២៩.- 

ចំ្បណូលពីការផាកពិន័យ ជាចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លគ្បមូលបានពីការពិន័យអនតរការណ៍ចំ្បន េះការ

គ្បគ្ពរតតនលមើសនរងច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ក់ព័នធជាធរមាន ការពិន័យជាគ្បាក់ចំ្បន េះការមិននោរពត្តម

លកាខណឌ មដ្លមានមច្បងកាុងលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធនានា រួមទ្ទងំការគ្បាក់នលើទ្រកគ្បាកផ់ាក

ពនិ័យ មដ្លអនុវតតនោយគ្កសួង សាា ប័ន នងិអាជាា ធរមានសមតាកិច្បច។ 

មាគ្ា៣០.- 

ចំ្បណូលពីការសតនាទ នទ្ទសពនិយ័ជាគ្បាក់ ជាចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធមដ្លគ្បមូលបានត្តមរយៈនសច្បកតីសនគ្មច្ប

របស់តលុាការមានសមតាកិច្បច ចំ្បន េះការគ្បគ្ពរតតនលមើសនរងច្បាប់ និង/ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។  

មាគ្ា៣១.- 

ចំ្បណូលពកីាររឹបអូស មានជាអាទ្ិ៍៖ 
- ចំ្បណូលពីការរឹបអូសគ្បាក់កក់ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានពីការរឹបអូសគ្បាក់កក់ននការនដ្ញនថា និង

គ្បាក់កកធ់ានាការអនុវតតកិច្បចសនា 

- ចំ្បណូលពីការរឹបអូសគ្ទ្ពយសមបតតិ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានពីការរឹបអូសគ្ទ្ពយសមបតតិជាែិរញ្ញវតាុពី

បទ្នលមើស និងពីការចាត់មច្បងគ្ទ្ពយសមបតតិរឹបអូសជាច្បលនគ្ទ្ពយនិងអច្បលនគ្ទ្ពយពីបទ្នលមើស ជាអាទ្ិ៍ 

បទ្នលមើសនគ្រឿងនញៀន បទ្នលមើសនគ្ពន ើ និងបទ្នលមើសដ្នទ្នទ្ៀត។  

មាគ្ា៣២.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលពកីារពនិយ័នងិការោក់ទ្ណឌ កមម គ្តូវកំណតន់ោយអនគុ្ករតយ។  
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មនែកទី៦ 

ច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធដ្ទទពទៀត 

មាគ្ា៣៣.- 

ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធដ្នទ្នទ្ៀត ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមក ជាអាទ្ិ៍ ព៖ី 
១-គ្ទ្ពយនទិ្ទោទ្ 

២-គ្ទ្ពយោម នមាច ស់គ្រប់គ្រង 

៣-គ្បទ្ទនកមម  

៤-អច្បច័យទ្ទន 

៥- វិស័យនសវាែិរញ្ញវតាុមិនមមនធនាោរ 

៦- វិស័យមលបង ណិជជកមម 

៧-សលែិរញ្ញវតា ុ 

៨-សលនសេងៗ នងិសលពិនសសដ្នទ្នទ្ៀត 

៩-មូលនធិិនៅត្តមវិស័យ កព់ន័ធ។ 

មាគ្ា៣៤.- 

ចំ្បណូលពគី្ទ្ពយនទិ្ទោទ្  ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពកីារចាត់មច្បងគ្ទ្ពយមដ្លពុមំានសនតតិជន មដ្លគ្តូវ

កាា យមកជាគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់និងលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៣៥.- 

ចំ្បណូលពគី្ទ្ពយោម នមាច ស់គ្រប់គ្រង ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការចាតម់ច្បងគ្ទ្ពយមដ្លកាា យមកជាគ្ទ្ពយ

សមបតតិរដ្ឋនោយនែតុសលគ្ទ្ពយននាេះពុមំានមាច ស់គ្រប់គ្រង នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត កព់ន័ធ

ជាធរមាន។ 

មាគ្ា៣៦.- 

ចំ្បណូលពគី្បទ្ទនកមម ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកនគ្កាមទ្គ្មង់ជាអំនណាយជាែិរញ្ញវតាុ នងិចំ្បណូលពកីារ

ចាត់មច្បងគ្ទ្ពយជាច្បលនគ្ទ្ពយ ឬអច្បលនគ្ទ្ពយ មដ្លទ្ទួ្លបានពគី្បទ្ទនកមមសគ្មាប់ជារុណគ្បនោជន៍ដ្ល់ថវិកាជាតិ។ 

មាគ្ា៣៧.- 

អច្បចយ័ទ្ទន ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកនគ្កាមទ្គ្មង់ជាអំនណាយជាែរិញ្ញវតាុមដ្លទ្ទួ្លត្តមរយៈមតកសាសន៍ 

និងចំ្បណូលពីការចាត់មច្បងគ្ទ្ពយ ជាច្បលនគ្ទ្ពយ ឬអច្បលនគ្ទ្ពយ មដ្លទ្ទួ្លបានត្តមរយៈមតកសាសន៍ នោយ 

អនុនលាមត្តមច្បាប់និងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិតុត ក់ពន័ធជាធរមាន សគ្មាប់ជារុណគ្បនោជន៍ដ្ល់ថវិកាជាត។ិ 

មាគ្ា៣៨.-  

ចំ្បណូលពីវិស័យនសវាែិរញ្ញវតាុមិនមមនធនាោរ ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានជាអាទ្ិ៍ ពីវិស័យធានារា៉ែប់រងនិង

នសាធនឯកជន វិស័យមូលបគ្ត វិស័យសនតិសុខសងគម  វិស័យបរធនបាលកិច្បច  វិស័យរណននយយនិងសវនកមម  

 វិស័យអច្បលនវតាុ នងិវិស័យបញ្ញច នំងិគ្បាតិនភារនោយអនុបបទ្ទន នគ្ៅពីចំ្បណូលមដ្លមានកំណតក់ាុងច្បាប់នងិលិខិត

បទ្ោឋ នរតយិតុត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 
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មាគ្ា៣៩.- 

ចំ្បណូលពីវិស័យមលបង ណិជជកមម ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានពីមលបងកាសីុណូ មលបងភាា ល់ មលបងសេងសំណាង 

និងមលបង ណិជជកមមដ្នទ្នទ្ៀត នគ្ៅពីច្បំណូលមដ្លមានកណំត់កាុងច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតយិុតត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៤០.- 

សលែិរញ្ញវតាុ សំនៅដ្លស់លែិរញ្ញវតាុទ្ទងំអស់ មដ្លបានមកនោយការយកអតិនរកសាច់្បគ្បាក់បនណាត េះអាសនា

នៅវិនិនោរនលើមូលបគ្តអាច្បជញួដូ្របាន នងិកាុងរយៈនពលខា។ី សលែិរញ្ញវតាុននេះ មានជាអាទ្ិ៍ អគ្ត្តការគ្បាក់នលើ

បំណលុ គ្បាក់ចំ្បនណញមដ្លបានមកពី វិនិនោរកាុងរយៈនពលមួយយប់ នលើប័ណណរតនាោរបរនទ្ស សលមដ្លបានមក

ពីការធានាឱ្យមានសំវិធានធន នងិកនគ្មដ្នទ្នទ្ៀតមដ្លបានមកពគី្បតិបតតិការែិរញ្ញវតា។ុ 

មាគ្ា៤១.- 

សលនសេងៗនិងសលពិនសស ជាចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការបង់អតិនរកថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតនិងិ

រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ ចំ្បណូលពីការបង់អតិនរករបស់គ្ររេះសាា នសាធារណៈរដ្ឋបាល នងិអងគភាពសាធារណៈគ្បហាក់

គ្បមែល ចំ្បណូលពីសមតលុយចុ្បងឆ្ា ំននមូលនធិិគ្កុង គ្សុក កនគ្មរតនាោរ ទ្រកគ្បាក់បងវលិចូ្បលថវិការដ្ឋ នោយការ

នបើកសដល់នលើសសគ្មាប់ការអនុវតតរនគ្មាង នងិសល ឬចំ្បណូលនសេងៗនទ្ៀត មដ្លគ្តូវបានកំណត់នោយលិខតិបទ្ោឋ ន

រតិយតុត កព់ន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៤២.- 

មូលនធិិនៅត្តមវិស័យ កព់ន័ធ ជាចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធមដ្លគ្បមូលបានពកីារបងគ់្បាក់ពីវិស័យឯកជន

នងិសាធារណៈ មសអកត្តមកាតពវកិច្បច ឬត្តមនោលការណ៍សម ័គ្រចិ្បតត មដ្លមានកំណតក់ាុងលខិិតរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិន

មមនសារនពើពនធ ឬកាុងច្បាប់នងិលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៤៣.- 
 វិធាននិងនីតិវិធី ននការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធពីគ្ទ្ពយនិទ្ទោទ្ គ្ទ្ពយោម នមាច ស់ គ្បទ្ទនកមម 

អច្បច័យទ្ទន  វិស័យនសវាែរិញ្ញវតាុមិនមមនធនាោរ  វិស័យមលបង ណិជជកមម សលែិរញ្ញវតាុ និងសលនសេងៗនិងសល

ពិនសស គ្តូវកំណត់នោយអនគុ្ករតយ។ 

 វិធាននងិនីតិវិធ ីននការគ្រប់គ្រងនិងការនគ្បើគ្បាស់មូលនធិតិ្តម វិស័យ គ្តូវកំណត់នោយគ្បកាសរួមរវាងរដ្ឋមស្តនតី

គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា ុនងិរដ្ឋមស្តនតីគ្កសួង ឬគ្បធានសាា ប័នសាមី។ 

មនែកទី៧  

លិខិតរតិយុតតបពងកើតច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធ 

មាគ្ា៤៤.- 

រាល់ការបនងកើត ការមកមគ្ប ឬការរលំាយលិខិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឬការនសទរមួយមសាក ឬ

ទ្ទងំគ្សុងនូវសិទ្ធិនិងកាតពវកិច្បច ដូ្ច្បមានកំណត់កាុងលិខិតរតិយុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវទ្ទួ្លការ 

ពនិិតយនិងឯកភាពពីរដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា។ុ  

ករណីមដ្លការបនងកើត ការមកមគ្ប ឬការរំលាយលិខិតរតយិតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឬការនសទរមួយ

មសាក ឬទ្ទងំគ្សុងនវូសិទ្ធិនិងកាតពវកិច្បច ដូ្ច្បមានកំណតក់ាុងលិខិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លមិន

បានទ្ទួ្លការឯកភាពពីរដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ គ្តូវចាត់ទុ្កជានមា ៈ។ 
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លិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវតមកលទុ់្កនៅគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតា។ុ 

រដ្ឋមស្តនតគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែរិញ្ញវតា ុ អាច្បនធវើគ្បតិេកូមមសិទ្ធិអំណាច្បកាុងការច្បុេះែតានលខា នលើលិខិតរតយិុតត

បនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធនានា នៅឱ្យតំណាង ឬមនទីរនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតារុាជធាន ី នខតត នោយអននុលាម

ត្តមវិធាននិងនតីិវិធីជាធរមាន។  

មាគ្ា៤៥.- 

លិខតិរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ កព់ន័ធនរងការជលួគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ សមបទ្ទនធនធានធមមជាត ិ

នងិសមបទ្ទននសវាសាធារណៈ នគ្កាមរូបភាពជារនគ្មាងវិនិនោរ រនគ្មាងសមបទ្ទន និងរនគ្មាងអេិវឌ្ឍន៍ អាច្បជា 

កមមវតានុនការបនងកើតសិទ្ធិដ្លអ់ាកជលួ ឬសមបទ្ទនិក ឬវិនិនោរនិ ឬអាកអេិវឌ្ឍ កាុងការនសទរមួយមសាក ឬទ្ទងំគ្សុងនវូ

សិទ្ធិនិងកាតពវកិច្បច ដូ្ច្បមានកណំត់កាងុលិខិតរតយិុតតននាេះនៅឱ្យតតិយជន កាងុរយៈនពលមិននលើសពីរយៈនពលមដ្ល

មានកំណតក់ាុងលខិិតរតិយតុតទ្ទងំននាេះ បនាទ ប់ពីមានការពនិតិយនិងឯកភាពពីរដ្ឋមស្តនតគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ នងិ 

គ្តូវបងក់នគ្មននការនសទរសិទ្ធិនលើលិខតិរតិយតុត ឬកនគ្មននការនសទររនគ្មាង ចូ្បលថវិកាជាតិ។ 

 វិធាននងិនីតិវិធលីមអតិ និងការកំណតក់នគ្ម ននការនសទរមួយមសាក ឬទ្ទងំគ្សុង នូវសិទ្ធនិិងកាតពវកិច្បច ដូ្ច្បមាន

កំណតក់ាុងលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវកំណត់នោយលិខិតបទ្ោឋ នរតយិុតតនោយមែក។  

មាគ្ា៤៦.- 

ភារីរដ្ឋ មានសិទ្ធិរលំាយលខិតិរតយិតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មុននពលកំណត់ កាងុករណីណាមួយ 

ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖ 
១-ខកខានកាងុការបង់ច្បំណូលជនូរដ្ឋគ្រប់ចំ្បននួ នគ្កាយឥណគ្បតិទ្ទនោ៉ា ងយូរបំសតុ ១៨០ នថៃ ករណីមិនមាន

គ្បធានស័កតិនកើតមាននែើង។ 

២-ប៉ាេះ ល់ដ្ល់សនតសុិខ សុវតាិភាព នងិសណាត ប់ធាា ប់សាធារណៈ។ 

៣- តគ្មូវការកាុងការបនគ្មើគ្បនោជនស៍ាធារណៈ ត្តមការសនគ្មច្បរបស់រាជរោឋ េបិាល។ 

៤-រូបវនតបុរគល ឬនតីិបុរគល គ្តូវបានគ្បកាសកេយ័ធន ឬអសាធនភាព នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់ជាធរមាន។ 

លកាខណឌ ដូ្ច្បមានមច្បងកាងុមាគ្ត្តននេះ ជាវិធានអបបបរមា មដ្លភារអីាច្បគ្ពមនគ្ពៀងកំណតន់ូវលកាខណឌ បមនាម

កាុងលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់និងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិតុត ក់ពន័ធជា

ធរមាន។ 

ជំពូកទី៣ 

សាថ ប័នមានស្មតថកិច្បច 

មនែកទី១  

សាថ ប័នមានស្មតថកចិ្បចថ្នែ កជ់ាត ិ

មាគ្ា៤៧.- 
គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា ុ បំនពញមុខងារជានសនាធកិារ ជនូរាជរោឋ េិបាល នលើរាលគ់្បតិបតតិការគ្រប់គ្រង 

ត្តមោន គ្តួតពនិិតយ វាយតនមាការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ រួមបញ្ចូលទ្ទងំការគ្រប់គ្រងចំ្បណូល

មិនមមនសារនពើពនធត្តមគ្បពន័ធបនច្បចកវិទ្ាព័ត៌មាន នងិចាត់វិធានការតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធទ្ទងំអស់របស់

គ្ពេះរាជាណាច្បគ្កកមពុជា។ កាងុការបំនពញមុខងារននេះ គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតាុ មានតនួាទី្នងិភារកិច្បច ដ្ចូ្បតនៅ៖ 
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- នរៀបចំ្បគ្កបខ័ណឌ រតិយតុត  កព់ន័ធការគ្រប់គ្រង ការត្តមោន និងការគ្តួតពនិិតយការគ្បមូលចំ្បណូលមិន

មមនសារនពើពនធ 

- បនងកើតនងិគ្រប់គ្រងគ្បពន័ធបនច្បចកវិទ្ាព័តម៌ាន  កព់ន័ធការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- សេពវសាយ មណនំា នងិជំរញុការអនុវតតលិខិតបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- ជំរញុការនកៀរររ ការកត់គ្ត្ត នងិការគ្តតួពនិតិយ ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់មុខសញ្ញញ  មដ្លសា ិត

នគ្កាមសមតាកិច្បចរបស់គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- ដ្រកនំាការតរងទ្ទរ និងការនោេះគ្សាយបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ 

- គ្រប់គ្រង ត្តមោន នងិគ្តតួពនិតិយការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ របស់គ្កសួង សាា ប័ន

នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- គ្តួតពនិតិយ និងវាយតនមាភាពគ្តរមគ្តូវ ននរបាយការណ៍សត ីពីការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមន

សារនពើពនធគ្បចំាមខគ្តមីាស ឆមាស នងិឆ្ា ំ អនុនលាមត្តមបទ្បបញ្ញតតិរតិយតុតជាធរមាន 

- នរៀបចំ្បរបាយការណ៍សត ពីកីារអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្បចំាឆ្ា ំ នងិនលើកសំនណើ

ដំ្នណាេះគ្សាយនលើបញ្ញហ គ្ប មនានា  កព់ន័ធរណននយយភាព នងិបូរណភាពននការនរៀបចំ្បរបាយការណ៍  

សត ីពកីារអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ជនូនាយករដ្ឋមស្តនតី ពនិតិយនងិសនគ្មច្ប 

- នរៀបចំ្បសំនណើវិធានការនលើកទ្រកចិ្បតត ឬសំនណើវិធានការរឹតតបតិ  កព់ន័ធការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិន

មមនសារនពើពនធ ជនូនាយករដ្ឋមស្តនត ីពនិតិយនងិសនគ្មច្ប 

- គ្តតួពនិតិយ នងិនធវើអធកិារកិច្បចែិរញ្ញវតាុ នលើការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ របស់គ្កសួង សាា ប័ន 

នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិមដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- ដ្រកនំានោេះគ្សាយបញ្ញហ  ក់ពន័ធការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នោយរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋ-

មស្តនត។ី 

មាគ្ា៤៨.- 

គ្កសួង សាា ប័ន មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ បំនពញភារកិច្បចកាុងការគ្រប់គ្រងនងិគ្បមូលចំ្បណូល

មិនមមនសារនពើពនធ ដ្ូច្បតនៅ៖  
- នរៀបចំ្បរនគ្មាងចំ្បណូលថវិកាគ្បចំាឆ្ា ំ សគ្មាប់ច្បាប់សត ីពីែិរញ្ញវតាុសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងគ្បចំាឆ្ា ំនីមួយៗ 

- ដ្រកនំានងិគ្រប់គ្រងការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្ មដ្លសា ិតនគ្កាមសមតាកិច្បចរបស់ខាួន 

- អនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្ មដ្លសាតិនគ្កាមសមតាកិច្បចរបស់ខាួន 

- នកៀរររ កត់គ្ត្តចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្មដ្លគ្បមូលបាន  

- ចាត់វិធានការនលើបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លគ្តូវតរងទ្ទរ 

- នរៀបចំ្បរបាយការណ៍សតពីកីារអនវុតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្បចំាមខ គ្តមីាស ឆមាស នងិឆ្ា ំ 

- នោេះគ្សាយបញ្ញហ  ក់ពន័ធការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ សា ិតកាុងសមតាកិច្បចរបស់ខាួន នងិនសា ើសំុ

 វិធានការនោេះគ្សាយពគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតាុ កាុងករណីមដ្លពុំអាច្បនោេះគ្សាយបាន។ 

មាគ្ា៤៩.- 
គ្កសួង សាា ប័ន មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវបនងកើតរណៈកមមការ អនរុណៈកមមការ ឬគ្កុម

ការងារត្តមការចំាបាច់្ប នដ្ើមបីបំនពញមុខងារជានសនាធិការ កាុងការគ្រប់គ្រងការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធឱ្យ 

គ្កសួង សាា ប័នសាមី មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធនីមួយៗ។  
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ការនរៀបចំ្បនិងការគ្បគ្ពរតតនៅ ននរណៈកមមការ អនរុណៈកមមការ ឬគ្កុមការងារននេះ គ្តូវកំណត់នោយលិខតិ

បទ្ោឋ នរតយិតុតនោយមែក។ 

មនែកទ២ី 

សាថ ប័នមានស្មតថកចិ្បចថ្នែ ក់ពគ្កាមជាត ិ

មាគ្ា៥០.- 
រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ បំនពញមុខងារគ្រប់គ្រងនងិគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នៅថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ

មដ្លសាតិនគ្កាមមដ្នសមតាកចិ្បចរបស់ខាួន អនុនលាមត្តមច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត កព់ន័ធជាធរមាន។ កាងុការ

បំនពញមុខងារននេះ រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិមានតួនាទី្និងភារកិច្បចដូ្ច្បតនៅ៖ 
- នរៀបចំ្បរនគ្មាងចំ្បណូលថវិកាគ្បចំាឆ្ា ំ សគ្មាប់ច្បាប់សត ីពីែិរញ្ញវតាុសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងគ្បចំាឆ្ា ំនីមួយៗ 

- ដ្រកនំានងិគ្រប់គ្រងការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នោយរដ្ឋបាលថ្នា កន់គ្កាមជាត ិនិង

មនទីរជំនាញ ននរាជធាន ីនខតត 

- ជំរញុការនកៀរររ នងិការកតគ់្ត្ត នូវគ្រប់មុខសញ្ញញ ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាម

ជាតិ និងមនទីរជនំាញ ននរាជធាន ីនខតត  

- ចូ្បលរួមដ្រកនំាតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ នៅរាជធានី នខតត 

- នរៀបចំ្បនងិបូកសរុបរបាយការណ៍សត ីពីការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្បចំាមខ គ្តមីាស 

ឆមាស នងិឆ្ា ំ របស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ នងិមនទីរជំនាញ ននរាជធាន ីនខតត 

- ពនិិតយនិងសនគ្មច្បនលើរបាយការណ៍សត ីពីការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្បចំាមខ គ្តមីាស 

ឆមាស នងិឆ្ា ំរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ និងមនទីរជនំាញននរាជធាន ី នខតត នដ្ើមបីបញ្ជូនមកគ្កសួងនសដ្ឋ

កិច្បចនងិែិរញ្ញវតា ុ

- នោេះគ្សាយបញ្ញហ  ក់ពន័ធការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ សា ិតកាុងសមតាកិច្បចរបស់ខាួន នងិនសា ើសំុ

 វិធានការនោេះគ្សាយពគី្កសួង សាា ប័ន កព់ន័ធ នងិគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតាុ កាុងករណីមដ្លពុំអាច្ប

នោេះគ្សាយបាន។ 

មនទីរនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតាុរាជធានី នខតត ជាតណំាងគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតាុ បំនពញមុខងារជានសនាធកិារ 

ជនូរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិនោយអនុនលាមត្តមច្បាប់ នងិលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតតជាធរមាន។ 

មាគ្ា៥១.- 
កាុងករណីចំាបាច់្ប រដ្ឋបាលថ្នា កន់គ្កាមជាតិ អាច្បបនងកើតរណៈកមមការ ឬគ្កុមការងារ ជានសនាធកិារ នដ្ើមបីពគ្ងរង

នងិបនងកើនគ្បសិទ្ធភាពកាងុការគ្រប់គ្រងការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នងិការតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ។  

ការនរៀបចំ្បនិងការគ្បគ្ពរតតនៅននរណៈកមមការ ឬគ្កុមការងារននេះ គ្តូវកំណត់នោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត

នោយមែក។  

មនែកទី៣ 

កិច្បចស្ហការអនតរសាថ ប័ន 

មាគ្ា៥២.- 

 គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវសែការជាមួយ

គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា ុដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖  
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- សដលឯ់កសារ ពត័៌មាន នងិទិ្នានយ័ទ្ទងំឡាយ ក់ពន័ធនរងការអនុវតតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- នរៀបចំ្បមសនការយុទ្ធសាស្តសតនានា ក់ពន័ធនរងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

- នគ្ោង នកៀរររ គ្បមូល បង់ នងិមបងមច្បកចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ  

- តរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ 

- គ្តួតពនិតិយនងិវាយតនមាការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូល  

- ពនិិតយលទ្ធភាពមសវងរកគ្បេពចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធថមី  

- នសើនរឯ នងិកំណត់តនមា ននគ្រប់គ្បនេទ្ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធកាុងករណីចំាបាច់្ប គ្សបនៅត្តមសាា នភាព

ជាក់មសតងនននសដ្ឋកិច្បច ទី្សារ នងិសងគម ននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្កកមពុជា។ 

 វិធាននងិនីតិវិធី ននការនសើនរឯនងិការកំណត់តនមាត្តមគ្បនេទ្ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវកំណត់នោយលិខិត 

បទ្ោឋ នរតយិតុតនោយមែក។  

ជំពូកទី៤ 

ការគ្បមូលច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធ 

មនែកទី១ 

ការពរៀបច្បំរពគ្មាងច្បំណូលមនិមមនសារពពើពនធ 

មាគ្ា៥៣.- 

គ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវនរៀបចំ្បរនគ្មាងចំ្បណូល 

មិនមមនសារនពើពនធ ននសាមីគ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិនីមួយៗ នៅត្តមចំ្បណាត់ថ្នា ក់នសដ្ឋកិច្បចនន

មាតកិាចំ្បណូលថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតនិិងរដ្ឋបាលថ្នា កន់គ្កាមជាតិ នោយអននុលាមត្តមវិធាននងិនីតិវិធែីិរញ្ញវតា ុ

ជាធរមាន។ 

មាគ្ា៥៤.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការនរៀបចំ្បរនគ្មាងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធរបស់គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាម

ជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវកំណត់នោយអនុគ្ករតយ។ 

មនែកទ២ី 

ការអនុវតតការគ្បមូលច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធ 

មាគ្ា៥៥.- 

ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវបានគ្បមូលនដ្ើមបីជារុណគ្បនោជន៍ដ្ល់ថវិកាថ្នា ក់ជាតនិងិថវិកាថ្នា ក់នគ្កាម

ជាតិ។  

ការមបងមច្បកចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នដ្ើមបីជារុណគ្បនោជន៍ដ្ល់ថវិកាថ្នា ក់ជាតិ នងិថវិកាថ្នា កន់គ្កាមជាត ិ

គ្តូវអននុលាមត្តមច្បាប់និងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។  

មាគ្ា៥៦.- 

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវអនុវតតការគ្បមូល

ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លមានកំណត ់ជាអាទ្ិ៍ កាងុលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្បកាស

អនតរគ្កសួង កព់ន័ធនរងការសតល់នសវាសាធារណៈនិងការពនិយ័ជាគ្បាក់ នសច្បកតីសនគ្មច្បសាា ពររបស់សាា ប័នតលុាការ ឬ
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លិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតតដ្នទ្នទ្ៀត នោយគ្តូវនធវើការកតគ់្ត្ត ត្តមោន គ្តួតពនិិតយ នងិវាយតនមានលើការគ្បមូលចំ្បណូល 

នោយអនុនលាមត្តមវិធាននងិនតីិវិធី មដ្លកំណតក់ាុងច្បាប់នងិលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៥៧.- 

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវបង់ចំ្បណូលមដ្ល

គ្បមូលបានចូ្បលថវិកាជាត ិ នៅត្តមវិធាននងិនតីិវិធីែិរញ្ញវតាុជាធរមាន នោយមិនអនញុ្ញញ តឱ្យដ្កចំ្បណូលននេះ នៅ 

កាតក់ងនោយគ្តង់ជាមួយច្បំណាយ ឬរកាទុ្កសាច់្បគ្បាក ់ឬមូលបបទ្ទនបគ្តនៅកាងុនបឡារជជនទ្យយករចំ្បណូល នលើសពី

ចំ្បននួមដ្លបានអនញុ្ញញ តនោយរដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ ឬនាយករដ្ឋមស្តនត ី នងិ/ឬមដ្លបានកំណត់នោយ

ច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ក់ពន័ធជាធរមាននែើយ។ 

មាគ្ា៥៨.- 

គ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិមដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវបង់ចំ្បណូលមិនមមន

សារនពើពនធមដ្លគ្បមូល ឬទ្ទួ្លបាន ចូ្បលថវិកាជាតិនោយនោរពត្តមនោលការណ៍ ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖ 
- បង់ចូ្បលរណនីនទ្ទលរបស់រតនាោរ ឬធនាោរនដ្រ ូ

- បងត់្តមរយៈរជជនទ្យយករចំ្បណូល ឬភាា ក់ងារគ្បមូលចំ្បណូល។ 

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវនរៀបចំ្បសលាកបគ្ត

បង់ចំ្បណូលថវិកា មដ្លជាសកាីបគ្តមូលោឋ នននការបង់ចំ្បណូលរបស់ខាួនសគ្មាប់រណននយយករសាធារណៈ នោយ

អនុនលាមត្តមវិធាននិងនីតិវិធី មដ្លកំណត់នោយច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ក់ព័នធជាធរមាន និង/ឬនោយ 

រដ្ឋមស្តនដគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែរិញ្ញវតា។ុ 

មាគ្ា៥៩.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការគ្បមូលចំ្បណូលនងិការបង់ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវកំណត់នោយអនុគ្ករតយ។ 

មនែកទី៣.  

ការកត់គ្ា ការាមដាន នងិការព វ្ ើរបាយការណ ៍

មាគ្ា៦០.- 
គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវនរៀបចំ្បបូកសរបុ

របាយការណ៍សដ ីពីការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នៅគ្រប់អងគភាពនគ្កាមឱ្វាទ្របស់សាមីគ្កសួង 

សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នោយអនុនលាមត្តមវិធាននងិនីតិវិធី

មដ្លមានមច្បងកាងុច្បាប់និងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៦១.- 

គ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវនធវើការកតគ់្ត្តត្តមោន 

សត ីពីការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូល និងនធវើរបាយការណ៍គ្បចំាមខ គ្បចំាគ្តមីាស គ្បចំាឆមាស និងគ្បចំាឆ្ា ំ សត ីពសីាា នភាព

ននការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូល នសាើមកគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែិរញ្ញវតា ុ ឱ្យបាននទ្ៀងទ្ទត ់ នោយអនុនលាមត្តមកាល

បរិនច្បេទ្ និងនីតិវិធីមដ្លមានកណំត់កាងុច្បាប់និងលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។ 
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គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិមដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវទ្ទួ្លខុសគ្តូវនលើការ

ទុ្កោក់មថរកាលិខតិយតុតិការ នងិកានក់ាប់បញ្ជ ិការណននយយនូវរាល់គ្បតិបតតកិារគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

នោយអនុនលាមត្តមវិធាននងិនតីិវិធីែិរញ្ញវតាុជាធរមាន។ 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការកតគ់្ត្ត ត្តមោន និងការនធវើរបាយការណ៍ គ្តូវកំណត់នោយអនុគ្ករតយ។ 

មាគ្ា៦២.- 

នៅនរៀងរាល់ដំ្ណាច់្បឆ្ា ំ គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

គ្តូវនធវើការបូកសរុប និងសគូសគងលទ្ធសលននការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលគ្បចំាឆ្ា ំរបស់ខាួន គ្ពមទ្ទងំនធវើរបាយការណ៍

 វិភារលទ្ធសលននការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលគ្បចំាឆ្ា ំននាេះ នោយអនុនលាមត្តមនីតិវិធែីរិញ្ញវតាុជាធរមាន។  

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការនធវើរបាយការណ៍វិភារលទ្ធសលននការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលគ្បចំាឆ្ា ំ គ្តូវកំណត់នោយ

អនគុ្ករតយ។ 

មាគ្ា៦៣.- 

របាយការណ៍ វិភារលទ្ធសលននការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលគ្បចំាឆ្ា ំ គ្តូវនធវើជាមូលោឋ នននកិច្បចគ្បជុំពិភាកា

នលើនសច្បកតីគ្ ងច្បាប់សត ីពីការទូ្ទ្ទត់ថវិកាទូ្នៅរបស់រដ្ឋសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងននឆ្ា ំនមួីយៗ។ 

មនែកទី៤ 

គ្បព័នធបពច្បចកវិទាពត័ម៌ាន ស្គ្មាបក់ារគ្រប់គ្រងច្បំណូលមិនមមនសារពពើពនធ 

មាគ្ា៦៤.- 

ការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធទ្ទងំកាុង នងិនគ្ៅគ្បនទ្ស មដ្លសា ិតនៅនគ្កាមមដ្នសមតាកិច្បចរបស់ 

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ជាកមមវតានុនការនធវើទំ្ននើបកមម

ត្តមរយៈគ្បពន័ធបនច្បចកវិទ្ាពត័ម៌ាន នដ្ើមបពីគ្ងរងយនតការគ្បមូល កតគ់្ត្ត នងិត្តមោនចំ្បណូល និងបំណលុមិនមមន

សារនពើពនធ គ្បកបនោយគ្បសិទ្ធភាព ស័កតិសិទ្ធភាព នងិរណននយយភាព។  

មាគ្ា៦៥.- 

គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ រជឺាសាា ប័ននមិាម បនករ កាុងការបនងកើត គ្រប់គ្រង និងដ្រកនំាអនវុតតគ្បព័នធបនច្បចកវិទ្ា

ព័តម៌ានសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ។ 

មាគ្ា៦៦.- 

គ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវចូ្បលរួមអនុវតត

គ្បព័នធបនច្បចក វិទ្ាព័តម៌ានសគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឱ្យបាននពញនលញគ្រប់គ្ជុងនគ្ជាយ គ្សប

នៅត្តមច្បាប់និងលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។ 

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវនរៀបចំ្បបនងកើតនលខ

អតតសញ្ញញ ណចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្នោយលមអតិត្តមមុខចំ្បណូលនីមួយៗ ត្តមការមណនំា ការពនិិតយ

នងិសនគ្មច្បអពំីអននុលាមភាព នោយគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនងិែរិញ្ញញ វតាុ។  
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មាគ្ា៦៧.- 

រាល់គ្បពន័ធបនច្បចកវិទ្ាព័តម៌ាន មដ្លបនងកើតនែើងនោយគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ  ក់ពន័ធនរង

ការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវមានការចូ្បលរួមពីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ នដ្ើមបីធានាអំពីការនធវើសនាធ ន

កមមទិ្នានយ័ ជាមួយគ្បពន័ធបនច្បចកវិទ្ាព័តម៌ាន សគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ របស់គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បច

នងិែិរញ្ញវតាុ នងិផាា ស់បតូរទិ្នានយ័ត្តមរយៈថ្នា លផាា ស់បតូរទិ្នានយ័កមពុជា។ 

មាគ្ា៦៨.- 

 វិធាននងិនីតិវិធី ននការគ្រប់គ្រងគ្បពន័ធបនច្បចកវិទ្ាព័តម៌ាន សគ្មាប់ការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ  

គ្តូវកំណត់នោយលិខិតបទ្ោឋ នរតយិុតតនោយមែក។ 

ជំពកូទី៥ 

បំណុលមិនមមនសារពពើពនធ 

មាគ្ា៦៩.- 

បំណលុមិនមមនសារនពើពនធ ជាចំ្បននួទ្រកគ្បាក់ ននចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លបុរគលជាប់កាតពវកិច្បចគ្តូវបង់ 

ខកខានកាុងការបំនពញកាតពវកិច្បចបង់ចំ្បណូល កាុងរយៈនពលនិងលកាខណឌ មដ្លបានកំណត់កាុងលិខិតរតិយុតតបនងកើត

ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឬបងាក នន់ដ្បង់គ្បាក់ពនិយ័ នសច្បកតីសនគ្មច្បរបស់តុលាការមានសមតាកិច្បច ឬច្បាប់និងលិខតិ 

បទ្ោឋ នរតយិតុត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 

សមាសភារននបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ រួមមានជាអាទ្ិ៍ ចំ្បនួនទ្រកគ្បាក់មដ្លបុរគលជាប់កាតពវកិច្បចគ្តូវបង ់

ខកខានកាុងការបំនពញកាតពវកិច្បចបង់ចំ្បណូល, ការគ្បាក ់នងិគ្បាក់ពនិយ័។ 

មាគ្ា៧០.- 

គ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវគ្តតួពនិតិយត្តមោន

ជាគ្បចំា នលើកាតពវកិច្បចបង់ចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធគ្រប់គ្បនេទ្ មដ្លមានកំណត់កាងុលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូល

មិនមមនសារនពើពនធ ។  

កាុងករណីបុរគលជាប់កាតពវកចិ្បចគ្តូវបង់ មិនបានអនុវតតកាតពវកិច្បចបង់ចំ្បណូលរបស់ខាួននៅឥណគ្បតិទ្ទន មដ្ល

មានមច្បងកាងុលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្ពមទ្ទងំច្បាប់និងលខិតិបទ្ោឋ នរតយិុតតដ្នទ្នទ្ៀត គ្កសួង 

សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវចាត់ទុ្កជាបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ 

នងិគ្តូវចាត់វិធានការនលើបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ។ 

មាគ្ា៧១.- 

កាុងករណីមដ្លបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ មិនអាច្បគ្បមូលបាននោយគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ

មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ បំណលុននាេះនរងគ្តូវអនុវតតវិធានការតរងទ្ទរ ត្តមរយៈយនតការគ្កុមការងារ

អនតរគ្កសួងតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លដ្រកនំានោយគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា។ុ 

មាគ្ា៧២.- 

បំណលុមិនមមនសារនពើពនធ អាច្បជាកមមវតានុនការជគ្មេះបញ្ជ ីកាុងករណី ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖  
- កនូបំណលុជានតីិបុរគលមដ្លបានចុ្បេះបញ្ជ ីណិជជកមម គ្តូវបានគ្បកាសកេ័យធន គ្សបត្តមច្បាប់និង

លិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន 



18 

- កនូបំណលុគ្តូវបានពនិិតយនងិវាយតនមាអពំីអសាធនភាព នោយគ្កុមការងារអនតរគ្កសួងតរងទ្ទរបំណលុ

មិនមមនសារនពើពនធ 

- កនូបំណលុបាត់ខាួន ឬអវតតមាន ឬទ្ទួ្លមរណភាពនោយោម នសិទ្ធិវន័ត ឬសនតតិជន នោយមានការ

បញ្ញជ ក់ពសីាា ប័នមានសមតាកិច្បច 

- កនូបំណលុបានទូ្ទ្ទត់សងនូវបំណលុមដ្លជ ំក់គ្រប់ចំ្បននួ នងិច្បប់សពវគ្រប ់

- បំណុលមដ្លបាត់សាវត្តរ និងគ្តូវបានវាយតនមានោយគ្កុមការងារអនតរគ្កសួងតរងទ្ទរបំណុលមិន

មមនសារនពើពនធ 

- បំណលុមដ្លគ្តូវបានកំណតជ់ាកមមវតាុ ននការជគ្មេះបញ្ជ ីនោយលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតតជាធរមាន ឬ

នោយការសនគ្មច្បរបស់រាជរោឋ េបិាល។ 

មាគ្ា៧៣.- 

ការជគ្មេះបញ្ជ ីបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ ពុំមានអានុភាពរតយិុតតនធវើឱ្យនថ្នា េះសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ កាុងការតរងទ្ទរបំណលុ

មិនមមនសារនពើពនធនែើយ កាងុករណីមដ្លពនិតិយន ើញថ្ន៖ 
- កនូបំណលុមដ្លបានបញ្ញជ កអ់សាធនភាព  មានសាធនភាពនែើងវិញ ឬ 

- កនូបំណលុមដ្លបានបាត់ខាួន ឬអវតតមាន បានបងាហ ញខាួន ឬមានវតតមានវិញ ឬ 

- កនូបំណលុមដ្លបានបញ្ញជ កថ់្នោម នសិទ្ធិវន័ត ឬោម នសនតតិជន គ្តូវបានរកន ើញថ្នមានសិទ្ធិវន័ត ឬមាន

សនតតិជនវិញ។  

មាគ្ា៧៤.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការតរងទ្ទរ នងិការជគ្មេះបញ្ជ ីននបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវកំណត់នោយអនគុ្ករតយ។ 

ជំពកូទី៦ 

ការពដាោះគ្សាយវិវាទ 

មាគ្ា៧៥.- 

នវៀរនលងមតមានកំណត់នៅកាងុច្បាប់ ឬលិខិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធដ្នទ្នទ្ៀត បុរគលមដ្ល

ទ្ទួ្លនសវាសាធារណៈ នងិបុរគលមដ្លជាភារនីនលខិិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មានសិទ្ធិបតរងតវា៉ែ

នៅគ្បធានសាា ប័ន ននគ្កសួង សាា ប័ន រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឬត្តមរយៈ

យនតការមដ្លគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិមដ្លបនងកើតសគ្មាប់ទ្ទួ្ល កយបណដ រង នងិនោេះគ្សាយវិវាទ្

 កព់ន័ធនរងការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឬគ្កសួង សាា ប័ន មានសមតាកិច្បច  ក់ពន័ធកាុងករណីមដ្លមានការ

មិននពញចិ្បតតនៅនរងការកំណតត់នមា នងិ/ឬកិច្បចគ្បតិបតតិការននការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធមដ្លខុសទិ្សនៅ 

ឬសទុយនរងលិខិតបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៧៦.- 

គ្កសួង សាា ប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នោយមានការចូ្បលរួម 

ពីគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ អាច្បបនងកើតគ្កុមការងារ ឬរណៈកមមការអនតរគ្កសួង សាា ប័ន នដ្ើមបីនរៀបចំ្បយនតការ 

នោេះគ្សាយវិវាទ្ ក់ពន័ធនរងការកំណត់តនមា និង/ឬកិច្បចគ្បតិបតតិការននការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ។  

មាគ្ា៧៧.- 

 វិធាននិងនីតិវិធីននការទ្ទួ្ល ការពិនិតយ និងការនោេះគ្សាយ វិវាទ្ គ្តូវកំណត់នោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 

នោយមែក។  
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ជំពកូទី៧ 

 អ្ិការកិច្បចនិងស្វនកមម 

មាគ្ា៧៨.- 

ការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលនិងការតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ គ្ពមទ្ទងំការនលើកទ្រកចិ្បតត នៅត្តម

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្តូវទ្ទួ្លរងអធិការកិច្បចែិរញ្ញវតាុ 

នោយគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ នងិ/ឬអធិការកិច្បច នងិ/ឬសវនកមមនោយគ្កសួង សាា ប័នមានសមតាកិច្បច នោយ

អនុនលាមត្តមច្បាប់និងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិតុតជាធរមាន។ 

មាគ្ា៧៩.- 

កាុងករណីសងេយ័ណាមួយ នដ្ើមបីគ្តួតពនិតិយត្តមោននលើការអនុវតតការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ការ

តរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ គ្ពមទ្ទងំការជគ្មេះបញ្ជ ីបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ នៅត្តមគ្កសួង សាា ប័ន នងិ     

រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិមដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ គ្តូវចាត់វិធានការណាមួយ 

ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖  
- នសា ើសាមីគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឱ្យនធវើសវនកមម

នសទកាុង ឬអធកិារកិច្បចនោយមែក  

- នធវើអធិការកិច្បចែិរញ្ញវតាុនលើសាមីគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមន

សារនពើពនធ   

- នសា ើគ្កសួងទំ្នាក់ទំ្នងជាមួយរដ្ឋសភា គ្ពរទ្ធសភានិងអធកិារកចិ្បច នធវើអធកិារកិច្បចនលើគ្កសួង សាា ប័ន នងិ

រដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ។ 

ជំពកូទី៨ 

ការគ្តួតពិនិតយនិងការវាយតទមៃ 

មាគ្ា៨០.- 

គ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា ុ គ្តូវចាត់វិធានការគ្តតួពនិតិយនងិវាយតនមាជាគ្បចំា នលើការគ្បមូលចំ្បណូល និង

ការតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ នៅត្តមគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិមដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិន

មមនសារនពើពនធ។  

មាគ្ា៨១.- 

គ្តូវបានបនងកើតរណៈកមាម ធិការអនតរគ្កសួង សាា ប័នមួយ មដ្លដ្រកនំានោយរដ្ឋមស្តនតគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតា ុ

នដ្ើមបីគ្តួតពនិិតយ ត្តមោន នងិវាយតនមានលើការគ្បមូលនងិការនកៀរររចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធរបស់គ្កសួង សាា ប័ន 

នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ។ 

ការនរៀបចំ្បនិងការគ្បគ្ពរតតនៅននរណៈកមាម ធកិារននេះ គ្តូវកណំត់នោយអនគុ្ករតយ។ 
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ជំពកូទី៩ 

ការពលើកទកឹច្បិតតនិងការដាក់ទណឌ កមម 

មនែកទី១ 

ការពលើកទកឹច្បិតត 

មាគ្ា៨២.- 

គ្តូវបានសតលក់ារនលើកទ្រកចិ្បតត ចំ្បន េះគ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាតិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមន

សារនពើពនធ និងអាករាជការសាធារណៈ មដ្លមានសាា នដ្កាុងការគ្បមូលចំ្បណូល និងការតរងទ្ទរបំណលុមិនមមនសារនពើពនធ 

គ្បកបនោយតមាា ភាព រណននយយភាព គ្បសិទ្ធភាព និងស័កតិសិទ្ធិភាព។ 

មាគ្ា៨៣.- 

ការពនិតិយ វាយតនមា នងិសតលក់ារនលើកទ្រកចិ្បតត គ្តូវមសអកនលើលកាណៈវិនិច្បេ័យជាសារវនត ដូ្ច្បខាងនគ្កាម៖ 
- ការរកន ើញ នងិការគ្បមូលចំ្បណូលបានពគី្បេពច្បំណូលថម ី

- លទ្ធសលននការអនុវតតចំ្បណូលគ្បចំាឆ្ា ំសនគ្មច្បបាននលើសមសនការ 

- ការគ្បមូលចំ្បណូលមដ្លសា ិតនៅទី្ត្តំងឆ្ៃ យ ោច់្បគ្សោល នងិសាា នភាពលបំាកននរមនារមន ៍

- ការគ្បមូលចំ្បណូលនធវើនែើងនៅនថៃ ប់សគ្មាក ឬនថៃបុណយជាត ិ

- ការគ្បមូលចំ្បណូលមដ្លមានហានេិយ័ដ្ល់សុខភាព នងិសុវតាិភាពការងារ 

- ការតរងទ្ទរបំណលុ ទ្ទួ្លបានលទ្ធសលត្តមរយៈការខិតខំគ្បរងមគ្បងចាត់វិធានការ និងសកមមអនុវតតការ

តរងទ្ទរបំណលុ។ 

មាគ្ា៨៤.- 

 វិធាននងិនីតិវិធនីនការពនិិតយ ការវាយតនមា និងសតលក់ារនលើកទ្រកចិ្បតត គ្តូវកំណត់នោយអនុគ្ករតយ។ 

មនែកទ២ី 

ការដាកទ់ណឌ កមម 

មាគ្ា៨៥.- 

គ្កសួង សាា ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នា ក់នគ្កាមជាត ិ មដ្លគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ មដ្លមិននោរព ឬមិន 

អនុវតតត្តមបញ្ញតតនិនច្បាប់ននេះ និង/ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតយិតុតជាធរមាន ក់ពន័ធការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

អាច្បជាកមមវតានុនការអនុវតតវិធានការរឹតតបតិនសេងៗ។ 

 វិធាននងិនីតិវិធ ីននការអនុវតតវិធានការរឹតតបតិ គ្តូវកំណត់នោយអនុគ្ករតយ។ 

មាគ្ា៨៦.- 

អាករាជការសាធារណៈ មដ្លគ្តូវបានរកន ើញថ្នមិននោរពត្តមបទ្បបញ្ញតតិននច្បាប់ននេះ និងលិខិតបទ្ោឋ ន 

រតិយតុតជាធរមានដ្នទ្នទ្ៀត  កព់ន័ធការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ កាុងការអនុវតតមុខងារនិងភារកិច្បចរបស់

ខាួន គ្តូវទ្ទួ្លរងនវូទ្ណឌ កមមខាងវិនយ័ គ្សបត្តមច្បាប់សត ីពសីែលកានតកិៈមស្តនតរីាជការសីុវិល ននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្កកមពុជា 

គ្ពមទ្ទងំច្បាប់និងលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតត កព់ន័ធជាធរមានដ្នទ្នទ្ៀត នោយមិនទ្ទនរ់ិតដ្ល់នទ្ទសគ្ពែមទ្ណឌ  នងិការ

ទ្ទួ្លខុសគ្តូវមសាករដ្ឋបបនវណីដ្នទ្នទ្ៀតនែើយ។ 



21 

កាុងករណីកែំុសរបស់អាករាជការសាធារណៈននាេះ បាននធវើឱ្យមានការបាត់បង់គ្បាកក់ាសសាធារណៈ ឬចំ្បណូល

មិនមមនសារនពើពនធ ននាេះតនមាននការបាត់បង ់ឬការខចូ្បខាត រមួទ្ទងំការគ្បាក់នលើតនមាបាត់បង់ ឬខចូ្បខាតននេះ នរងកាា យ

ជាបំណលុរបស់អាករាជការសាធារណៈននាេះ មដ្លនរងគ្តូវសងនិងបង់ចូ្បលថវិការដ្ឋវិញ។ 

មាគ្ា៨៧.- 

រូបវនដបុរគល ឬនតីិបុរគលឯកជន មដ្លជាភារនីនលិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ជាមួយរដ្ឋ

ទ្ទងំឡាយណា មដ្លមិននោរពត្តមលកាខណឌ មដ្លមានមច្បងកាងុលិខតិរតយិុតតគ្តូវទ្ទួ្លរងការពនិយ័ ឬការចាត់វិធានការ

រដ្ឋបាល នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ក់ពន័ធជាធរមាន។ 

មាគ្ា៨៨.- 

 វិធានននការពនិយ័ នងិការោក់ទ្ណឌ កមម ដូ្ច្បមានកំណត់នៅកាុងច្បាប់ននេះ ជាវិធានរួមនងិកគ្មិតអបបបរមា។  

កាុងករណីមដ្លច្បាប់និងលខិតិបទ្ោឋ នរតយិុតតពិនសសនោយមែក គ្ពមទ្ទងំលិខតិរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិន

មមនសារនពើពនធ បានកំណតអ់ពំីការោក់ពនិយ័ នងិការោកទ់្ណឌ កមម ខពស់ជាងវិធានកគ្មតិអបបបរមាមដ្លមានកំណត់

នៅកាងុច្បាប់ននេះ គ្តូវអនុវតតត្តមវិធានពិនសសនងិនោយមែក មដ្លមានមច្បងកាងុច្បាប់ ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ឬ 

លិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធននាេះ។ 

ជំពកូទី១០ 

ពោស្បបញ្ញតត ិ

មាគ្ា៨៩.- 

គ្តូវសតនាទ នទ្ទសោក់ពនធនាោរពី     ឆ្ា ំ នៅ   ឆ្ា ំ នងិពនិយ័ជាគ្បាក់ព ី៥០ (ហាសិប) លាននរៀល នៅ ១០០ 

(មួយរយ) លាននរៀល ចំ្បន េះការគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ នោយចំ្បន េះ ឬមិនចំ្បន េះ នគ្ៅពីច្បំណូលមិន

មមនសារនពើពនធមដ្លបានអនញុ្ញញ តនោយច្បាប់ នងិលិខតិបទ្ោឋ នរតយិតុត ក់ពន័ធជាធរមាន នទ្ទេះបីជាចំ្បណូលទ្ទងំ

ននាេះសាតិកាងុគ្បនេទ្ណាក៏នោយ។ 

មាគ្ា ៩០.- 

គ្តូវសតនាទ នទ្ទសោក់ពនធនាោរពី  ឆ្ា ំ នៅ ឆ្ា ំ នងិពនិ័យជាគ្បាក់ពី ៥ (គ្បំា)លាននរៀល នៅ ២០ (នមា) លាននរៀល 

ចំ្បន េះបុរគលមដ្លរារាងំនោយនច្បតនា ដ្ល់អាករាជការសាធារណៈ ឬពលរដ្ឋទ្ទួ្លអាណតតសិាធារណៈនោយការនបាេះ

នឆ្ា ត មដ្លមានសមតាកិច្បច កាងុការច្បុេះគ្តតួពនិតិយ ឬការបំនពញភារកិច្បចគ្បមូលចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ។ 

មាគ្ា ៩១.- 

ការទ្ទួ្លខុសគ្តូវគ្ពែមទ្ណឌ របស់អាករាជការសាធារណៈ ឬពលរដ្ឋទ្ទួ្លអាណតតសិាធារណៈនោយការនបាេះ

នឆ្ា តចំ្បន េះការកិបនកង នងិ/ឬការនលាេះលាចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធមដ្លគ្បមូលបាន ឬការគ្បគ្ពរតតនោយទ្ទួ្ល

បានអតាគ្បនោជន៍កាងុការបំនពញមុខងាររបស់ខាួន ឬកាងុឱ្កាសននការបំនពញមុខងាររបស់ខាួនមដ្លមានមច្បងកាងុ

ច្បាប់ននេះ និងកាុងច្បាប់នងិបទ្បបញ្ញតតិដ្នទ្នទ្ៀតននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្កកមពុជា មិននលើកមលងការទ្ទួ្លខុសគ្តូវគ្ពែម

ទ្ណឌ  ចំ្បន េះបទ្នលមើសពកុរលយួនទ្ មដ្លគ្តូវសា ិតនៅនគ្កាមសមតាកិច្បចផាត ច់្បមុខមតមួយរត់របស់អងគភាពគ្បឆំ្ងអំនពើ

ពុករលយួ កាុងការនសុើបអនងកត នងិកសាងសំណុំនរឿងពុករលយួនៅតលុាការ។ 
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មាគ្ា៩២.- 

ការអនុវតតបទ្បបញ្ញតតនិនច្បាប់ននេះ មិនរារាងំដ្ល់ការអនុវតតនទ្ទសគ្ពែមទ្ណឌ  មដ្លមានកណំត់កាុងច្បាប់ដ្នទ្នទ្ៀត 

កាុងករណីមដ្លអំនពើប ំននលើបទ្បបញ្ញតតិមដ្លមច្បងកាុងច្បាប់ននេះ ជាបទ្នលមើសគ្ពែមទ្ណឌ ។  

ជំពកូទី១១ 

អនតរបបញ្ញតត ិ

មាគ្ា៩៣.- 

កាុងរយៈនពល ១ (មួយ) ឆ្ា ំ នគ្កាយច្បាប់ននេះចូ្បលជាធរមាន លិខតិរតិយតុតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ 

មដ្លបាននធវើនែើងមុនច្បាប់ននេះចូ្បលជាធរមាន មដ្លពុំទ្ទួ្លបានការឯកភាពពីរដ្ឋមស្តនតគី្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែិរញ្ញវតាុ គ្តូវ

នធវើនីតានកុលូកមមនែើងវិញ ត្តមវិធាននិងនតីិវិធីមដ្លកំណត់នោយគ្កសួងនសដ្ឋកិច្បចនិងែរិញ្ញវតាុ គ្សបត្តមសាម រតនីន

ច្បាប់ននេះ។ 

មាគ្ា៩៤.- 

ច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុត ក់ពន័ធនរងការគ្រប់គ្រងចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធទ្ទងំឡាយណា មដ្លបាន

អនុវតតមុននពលច្បាប់ននេះចូ្បលជាធរមាន គ្តូវមានសុពលភាពអនុវតតរែតូដ្ល់មានច្បាប់ ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុតថមី

មកជនំួស នោយអនុនលាមត្តមសាម រតនីនច្បាប់ននេះ។ 

ជំពកូទ១ី២ 

អវសានបបញ្ញតត ិ

មាគ្ា៩៥.- 

បទ្បបញ្ញតតិទ្ទងំឡាយណា មដ្លសទុយនរងច្បាប់ននេះ គ្តូវទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ស្ោា នុគ្កម 

3 
ក 

កនគ្មសួយសារ ឬនថាសួយសារ សំនៅដ្ល់ចំ្បណូលមដ្លរូបវន័តបុរគល ឬនីតិបុរគលនធវើអាជីវកមម ឬទ្ទញយក

ធនធានធមមជាតិ គ្តូវបងជ់នូរដ្ឋត្តមបរិមាណសលតិ ឬទ្ទញយកបាន នគ្ៅពីបុពវលាេ នងិមូលនធិិនសេងៗ។  

កនគ្មរតនាោរ សំនៅដ្ល់ចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពកីារនគ្បើគ្បាស់នសវារតនាោរកាុងគ្បតិបតតិការបមងវរគ្បាក ់

ដូ្ច្បជាការបមងវរនលើរណនីបនញ្ញើ។  

គ្កសួង សាា បន័មដ្លគ្បមលូច្បណូំលមនិមមនសារនពើពនធ ឬគ្កសួង សាា បន័ សំនៅដ្លគ់្កសួង សាា ប័ន អងគភាព

សាធារណៈគ្បហាក់គ្បមែល គ្ររេះសាា នសាធារណៈរដ្ឋបាល សែគ្ោសសាធារណៈ គ្កុមែ ុនច្បគ្មុេះមដ្លរដ្ឋមានភារកមម

សាធារណៈជាចំ្បននួភារតិច្ប នងិអងគភាពសវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត មដ្លបំនពញមុខងារគ្រប់គ្រងនិងគ្បមូលចំ្បណូល

មិនមមនសារនពើពនធនៅថ្នា ក់ជាតិ។  

ច្ប 

ច្បណូំលមនិមមនសារនពើពនធ សំនៅដ្ល់ចំ្បណូលមដ្លទ្ទួ្លបានមកពីការចាតម់ច្បងគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ, ចំ្បណូលពី

សែគ្ោសសាធារណៈ ភារកមមសាធារណៈ និងអងគភាពសវ ័យភាពែិរញ្ញវតាុដ្នទ្នទ្ៀត, ចំ្បណូលពីនសវាសាធារណៈ, 

ចំ្បណូលពកីារពនិ័យនងិការោក់ទ្ណឌ កមម នវៀរមលងមតការពនិ័យនងិការោក់ទ្ណឌ កមម ក់ពន័ធនរងចំ្បណូលសារនពើពនធ 

នងិចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធនសេងនទ្ៀត។   

ច្បណូំលដ្លុ សំនៅដ្ល់ចំ្បណូលទ្ទងំឡាយមដ្លមិនទ្ទន់កាត់កងចំ្បណាយណាមួយ នៅកាងុសកមមភាពអាជីវកមម 

ឬត្តមការកំណតក់ាុងលខិិតបទ្ោឋ នរតយិុតតជាធរមានដ្នទ្នទ្ៀត។ 

ប 

 បពុវលាេ   សំនៅដ្ល់ចំ្បណូលមដ្លអាកកានអ់ាជាា បណណ ឬលិខតិអនញុ្ញញ ត គ្តូវបងជ់នូរដ្ឋត្តមការកំណត់នោយ

ច្បាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយតុតជាធរមាន នងិគ្តូវបានរកាទុ្កសគ្មាប់នគ្បើគ្បាស់កាុងនោលនៅរកានិរនតរភាពបរិសាា ន

និងសាត រធមមជាតិនែើងវិញ។ 

េ 

ភារច្បមំណករបស់រដ្ឋ សំនៅដ្ល់ចំំ្បណូលរបស់រដ្ឋមដ្លបានមកពកីារមបងមច្បកត្តមអគ្ត្តពសីលននការចាត់មច្បង

គ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ, គ្បតិបតតិការអាជីវកមមរវាងរដ្ឋនងិឯកជន, សលបានពីសមបទ្ទនគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ នងិសលដ្នទ្នទ្ៀត

ត្តមការកំណត់កាងុលិខិតរតយិុតតបនងកើតចំ្បណូលមិនមមនសារនពើពនធ ឬលិខតិបទ្ោឋ នរតយិុតតនសេងៗនទ្ៀត។  

ភារលាេ សំនៅដ្ល់ចំ្បមណកទ្រកគ្បាក់មដ្លបានពកីារមបងមច្បកគ្បាក់ចំ្បនណញរបស់សែគ្ោសសាធារណៈ 

នងិគ្កុមែ នុច្បគ្មុេះមដ្លរដ្ឋមានភារកមមសាធារណៈជាចំ្បននួភារតិច្ប នោយអនុនលាមត្តមច្បាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ ន 

រតិយតុតជាធរមាន គ្ពមទ្ទងំលកានតិកៈននការបនងកើតគ្កុមែ នុ។ 

ទ 

គ្ទ្ពយសមបតតរិដ្ឋ សំនៅដ្ល់គ្ទ្ពយសមបតតសិាធារណៈរបស់រដ្ឋនងិរបស់នីតិបុរគលសាធារណៈដ្នទ្នទ្ៀត គ្ពមទ្ទងំ

គ្ទ្ពយសមបតតឯិកជនរបស់រដ្ឋនងិរបស់នីតិបុរគលសាធារណៈដ្នទ្នទ្ៀត។ គ្ទ្ពយសមបតតសិាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នតីិ

បុរគលសាធារណៈដ្នទ្នទ្ៀត អាច្បនៅនិងសរនសរកាុងទ្គ្មងខ់ាីបានជាគ្ទ្ពយសមបតតិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។ គ្ទ្ពយសមបតតិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋនិងរបស់នតីិបុរគលសាធារណៈដ្នទ្នទ្ៀត អាច្បនៅនងិសរនសរកាងុទ្គ្មង់ខាបីានជាគ្ទ្ពយសមបតតិឯកជន

របស់រដ្ឋ។ 
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ល 

លខិតិរតយិតុតបនងកើតច្បណូំលមនិមមនសារនពើពនធ ឬលខិតិរតយិតុត សំនៅដ្ល់កិច្បចសនា កិច្បចគ្ពមនគ្ពៀង 

នសៀវនៅបនទុក  អាជាា បណណ លិខិតអនញុ្ញញ ត នងិលិខិតរតយិុតតនសេងនទ្ៀត មដ្លមានកមមវតាុបនងកើតចំ្បណូលមិនមមន

សារនពើពនធ ឬកំណតអ់ំពកីាតពវកិច្បចែិរញ្ញវតាសុាធារណៈ។  

លខិតិបទ្ោឋ នរតយិតុត សំនៅដ្ល់គ្ពេះរាជគ្ករតយ អនុគ្ករតយ នសច្បកតីសនគ្មច្បរាជរោឋ េិបាល សារាច្បររាជរោឋ េបិាល 

គ្បកាសគ្កសួង សាា ប័ន នសច្បកតីសនគ្មច្បរបស់គ្កសួង សាា ប័ន នងិសារាច្បររបស់គ្កសួង សាា ប័ន។ 

នលាេះលា សំនៅដ្លក់ារនលើកមលង ឬអត់នអាន។ 

ស្ 

សមមលូសាច្បគ់្បាក ់ សំនៅដ្លគ់្ទ្ពយសកមមមដ្លអាច្បបំមបាងនៅជាសាច់្បគ្បាកប់ានឆ្ប់រែ័ស។  

នសវាសាធារណៈ សំនៅដ្លរ់ាល់សកមមភាពទ្ទងំឡាយ មដ្លនធវើនែើងនោយសាា ប័នរដ្ឋ ឬភាា ក់ងាររដ្ឋ ឬអាជាា ធរ

គ្រប់លោំប់ថ្នា ក់ទ្ទងំអស់របស់រដ្ឋ មដ្លបំនពញការងារត្តមមដ្នសមតាកិច្បចរបស់ខាួន ឬនធវើនែើងនោយមសាកឯកជន ឬ

សងគមសីុវិលមដ្លទ្ទួ្លបានសិទ្ធិនិងភារកិច្បចពីរដ្ឋ មដ្លសាតិនៅនគ្កាមការគ្រប់គ្រងគ្តតួពនិិតយរបស់រដ្ឋ ឬភាា កង់ាររដ្ឋ 

កាុងនោលនៅបនគ្មើសលគ្បនោជនស៍ាធារណៈ។  

សមបទ្ទននសវាសាធារណៈ សំនៅដ្ល់ការគ្បរល់សិទ្ធិរបស់រដ្ឋ នៅឱ្យបុរគលឯកជនកាុងការសគត់សគង់នសវា 

សាធារណៈនោយផាទ ល់ ឬនោយគ្បនោល នដ្ើមបីជាគ្បនោជនស៍ាធារណៈ ត្តមរយៈការសាងសង់រនគ្មាងនែោឋ រច្បនា

សមព័នធនានា ឬត្តមរយៈការសតល់សិទ្ធិជនូបុរគលឯកជននលើការនធវើអាជីវកមមនលើគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ ឬនលើនសវាសាធារណៈ

មដ្លពុំមមនជានសវាអធិបនតយយរបស់រដ្ឋ។ សមបទ្ទននសវាសាធារណៈ មច្បកនច្បញជារនគ្មាងភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋនិង

ឯកជន នងិសមបទ្ទនគ្រប់គ្រងនសវាសាធារណៈ។ 

អ 

អងគភាពសវយ័ភាពែរិញ្ញវតា ុ សំនៅដ្លអ់ងគភាពសវ ័យភាពែិរញ្ញវតានុននតីិបុរគលសាធារណៈ មដ្លនធវើអាជីវកមម

នសវាកមម មានលកាណៈ ណិជជកមម នងិមិនសា ិតនគ្កាមទ្គ្មង់ននសែគ្ោសសាធារណៈ ឬគ្ររេះសាា នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

នោយសារទំ្ែំអាជីវកមម នសវាកមម ឬកគ្មតិនដ្ើមទុ្ន។ 

អតនិរកសាច្បគ់្បាក ់សំនៅដ្លខ់ទង់ចំ្បណូលមដ្លនៅសល់ជាកម់សតង នគ្កាយនពលមដ្លចំ្បណូលគ្រប់គ្បនេទ្មដ្ល

ទ្ទួ្លបាន ដ្កនច្បញនូវចំ្បណាយគ្រប់គ្បនេទ្មដ្លបានចំ្បណាយរួច្ប។ 

អសាធនភាព សំនៅដ្ល់ភាពមិនអាច្បសងបំណលុទ្ទងំអស់បាន ត្តមឥណគ្បតិទ្ទន។  

ឥ 

ឥណគ្បតទិ្ទន សំនៅដ្លក់ាលបរិនច្បេទ្តគ្មូវឱ្យបង់គ្បាក។់ 

 


